INTERN MARKETING EUCERIN
YOUR TASKS

JOB DETAILS

Beiersdorf staat bekend om zijn wereldwijd bekende huidverzorgingsmerken zoals NIVEA,
Eucerin, Labello & Hansaplast. In deze Marketing stage voor ons dermocosmetisch merk
Eucerin ga je aan de slag bij het marketing team van Eucerin in Nederland. Tijdens deze
stage leer jij alles over de facetten van marketing binnen een internationale, FMCG
omgeving. Als onze stagiair krijg jij de kans om jouw passie en kennis over Marketing toe
te passen en te vergroten bij Beiersdorf. Met jouw werkzaamheden laat je onze
consumenten zich lekker in hun vel voelen, iedere dag. Starten met deze stage kan in
januari/februari of augustus/september!

Contract Type:

Limited, 6 Months / FullTime

Department:

Default Department
Recruiting

Beiersdorf Nederland is een jonge organisatie waar we in kleine, cross-functionele teams
vanuit onze kernwaarden: Care, Simplicity, Courage en Trust, samenwerken. Deze stageervaring kan jouw springplank voor een carrière bij ons betekenen. Wil jij waardevolle
werkervaring opdoen en je carrière een vliegende start geven? Word je enthousiast van
onderstaande werkzaamheden en kun jij je vinden in onze verwachtingen? Meld je dan aan,
starten kan in januari/februari of augustus/september!
Als Marketing stagiair werk je nauw samen met de Brand Manager maar ook alle andere
afdelingen zoals Sales, Category management en Supply Chain. Jouw
verantwoordelijkheden ondersteunen de uitvoering van onze merkstrategie binnen de
Nederlandse markt. Je moet hierbij denken aan:
Het opzetten en coördineren van Marketing projecten (denk bijvoorbeeld aan sampling of
PR events);
Ondersteunen en voorbereiden van campagnes omtrent nieuwe lanceringen;
Opzetten van analyses omtrent de markt, trends en consumentengedrag;
Medeverantwoordelijk voor Marketing activiteiten op social media, website en SEA
kanalen;
Actief deelnemen aan team meetings en activiteiten.

YOUR PROFILE
Je doet momenteel een HBO of WO studie in een relevante studierichting;
Je bent 5 dagen per week voor +/- 6 maanden beschikbaar om mee te werken;
Je bent analytisch sterk en een teamspeler;
Je bent pro-actief en hebt een ‘can-do’ attitude;
Je hebt social media kennis;
Je durft de status quo uit te dagen;
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.

Job Start Date: 2/1/2023
Country / City:

Netherlands / Amsterdam

Company:

Beiersdorf NV
(Netherlands)

Job ID:

2461

